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ABSTRAK 

            Nama: Candra Setyabudi. NIM: 111444200076. Judul Skripsi: Pengaruh 

Kinerja Guru Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas VIII SMP 

Negeri 6 Klaten Tahun Pelajaran 2015/2016. Program Studi Bimbingan Konseling, 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta. 

 Tujuan penelitian adalah: Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari kinerja 

guru terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 6 

Klaten tahun pelajaran 2015/2016. Lokasi/tempat yang digunakan sebagai tempat 

penelitian SMP Negeri 6 Klaten, yang terletak di Desa Sekarsuli, Kecamatan Klaten 

Utara, Kabupaten Klaten. Penelitian dilakukan selama 4 bulan yaitu di bulan 

Nopember 2015 sampai dengan Februari 2016. Sampel berjumlah 78 orang siswa 

yang diambil secara acak dari 9 kelas yang ada yaitu kelas VIII(A) s.d. VIII(I). 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah: angket/kuesioner dan 

dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi 

product mement dari Suharsimi Arikunto. 

        Penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Ada pengaruh positif 

dari kinerja guru terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPS siswa kelas VIII SMP 

Negeri 6 Klaten tahun pelajaran 2015/2016. Hal ini terlihat dari hasil penghitungan 

yang menunjukkan bahwa r hitung adalah 0,761 dan bernilai positif, dan  r tabel 

product moment dengan N adalah 78 adalah 0,223. Berarti r hitung lebih besar 

daripada r tabel (0,761 > 0,223).. 

 

 

Kata kunci: Kinerja Guru, Prestasi Belajar IPS 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

“Benang merah “yang akan terus menerus terlihat dalam penelitian ini 

yaitu rumus yang menyatakan bahwa “tidak ada titik jenuh dalam upaya 

meningkatkan kinerja dalam dunia pendidikan, terlepas dari tujuannya, misinya, 

jenisnya, strukturnya, dan ukurannya. Dengan kata lain kinerja dalam dunia 

pendidikan selalu ditingkatkan, baik pada tingkat individual, pada tingkat 

kelompok maupun  pada tingkat keseluruhan “aksioma” tersebut berlaku bagi 

tidak hanya bidang pendidikan saja melainkan dari seluruh organisasi apapun, 

meskipun sorotan perhatian dalam penelitian ini adalah khusus bidang 

pendidikan yang berarti bahwa meningkatkan kualitas kinerja dalam pendidikan 

yang merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh semua komponen serta 

unsur-unsur suatu lembaga pendidikan. 

Meningkatkan kinerja merupakan urusan semua orang dalam suatu 

lembaga pendidikan, baik lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga (orang 

tua) dan lingkungan sekolah. Kinerja guru pada saat ini sangat dituntut untuk 

mengembangkan kemampuan diberbagai sektor dalam angka untuk memenuhi 

kebutuhan guru yang berkualitas. Terlebih di era global yang mensyaratkan 

adanya kinerja yang berkualitas. Guru yang profesional yang terus tumbuh dan 

berkembang karena telah memiliki dasar hukum, yaitu undang-undang guru dan 

dosen (UU No. 14 than 2005) yang telah mengamanatkan guru Indonesia harus 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi.  



2 

 

 

Kompetensi guru yang terdiri dari kompetensi pedagogig, sosial, personal 

(kepribadian dan kompetensi professional). Tidak diragukan lagi kinerja guru 

merupakan suatu pekerjaan dan sudah menjadi sumber penghasilan begitu 

banyak orang, serta memerlukan keahlian berstandar mutu atau norma tertentu. 

Siapa saja bisa terampil dalam mengajar kepada orang lain, tetapi hanya kinerja 

yang berbekal pendidikan professional keguruan yang bisa menegaskan dirinya 

memiliki pemahaman teoritik dan praktik bidang keahlian kependidikan. Kualitas 

pendidikan ini hanya bisa di peroleh melalui pendidikan formal bidang dari 

jenjang tertentu. Saat ini jika menghendaki guru untuk diterima dan diakui 

sebagai profesi, maka para guru sendiri harus memahami apa sebenarnya makna 

dan bagaimana tanggung jawab professional.   

Peran sentral guru dalam meningkatkan kinerja yang berkualitas 

pendidikan sangat urgent untuk dilakukan. Hampir semua usaha reformasi di 

bidang pendidikan seperti penerapan kurikulum dan penerapan metode 

pengajaran baru pada akhirnya tergantung kepada guru. Tanpa mereka usaha 

untuk mendorong siswa untuk mencapai prestasi yang tinggi, maka segala upaya 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan mencapai hasil maksimal.  

Membahas tentang prestasi hendaklah menjadi tujuan bagi siswa sebab 

dengan prestasi yang baik akan menjadi tolok ukur dari semua komponen 

pendidikan utamanya kinerja yang bermutu. Betapa pentingnya mengetahui 

prestasi belajar peserta didik, baik secara perseorangan maupun secara kelompok, 

sebab fungsi prestasi belajar tidak hanya sebagai indikator keberhasilan dalam 

bidang studi tertentu, tetapi juga sebagai indikator kualitas institusi pendidikan. 

Disamping itu, prestasi belajar juga bermanfaat sebagai umpan balik bagi guru 
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dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga dapat menentukan apakah 

perlu dapat menentukan apakah perlu melakukan diagnosis, penempatan, atau 

bimbingan terhadap peserta didik (Arifin, 2009: 13). 

 Permasalahan kurikulum, tenaga kependidikan, metode pengajaran yang 

efektif dan menyenangkan serta manajemennya menjadi sangat penting dalam 

proses pendidikan di sekolah. Terlebih dengan adanya tuntutan profesionalisme 

terhadap guru dalam suatu lembaga pendidikan yang bernama sekolah. Guru 

memiliki peran strategis dalam bidang  pendidikan bahkan sumber daya 

pendidikan lain yang memadai seringkali kurang berarti apabila tidak disertai 

dengan kualitas guru yang memadai. Penyiapan guru yang professional dalam 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pendidikan memang 

sangat diperlukan. Dengan kata lain, guru merupakan ujung tombak dalam upaya 

peningkatan kualitas layanan dan hasil penddikan. Dalam berbagai kasus, 

kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan berkaitan dengan kualitas guru. 

Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan melalui upaya 

peningkatan performace yang kualitas juga 

Telah diuraikan seharusnya kinerja yang berkualitas. sekarang yang 

menjadi pertanyaan „bagaimana membuat orang bisa bekerja dengan sukses‟ Dan 

bagaimana seseorang guru menghargai pekerjaan seseorang? Jawabannya yang 

pas untuk dua pertanyaan di atas adalah “jangan pernah meragukan keberhasilan 

sekelompok kecil orang yang bertekat mengubah dunia, karena hanya kelompok 

seperti itulah yang pernah berhasil melakukannya”. Mengapa ita tidak boleh 

meragukan pekerjaan seseorang, karena dalam suatu pekerjaan yang dilakoni 

seseorang, terdapat keunikan yang menjadi gaya dan ciri dari orang itu, yang 
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membedakannya dengan orang lain. Dengan demikian cirri yang dimiliki 

seseorang itu menjadikan kinerja berbeda dengan orang lain, dan ini 

menggambarkan profesionalitas seseorang daam sebuah pekerjaannya. 

Seseorang melakukan suatu pekerjaan tentu didasarkan pada perencanaan 

untuk menghasilkan sesuatu. Agar hasil yang dicapai maksimal, maka pekerjaan 

yang dilakukan diacukan pada keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Kejelasan tujuan dalam suatu pekerjaan akan menentukan metode-teknik, dan 

strategi yang digunakan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Akumulasi dari 

berbagai cara, teknik metode, dan strategi yang disiapkan dan digunakan 

seseorang untuk bekerja hingga mencapai tujuan yang diinginkan, ini merupakan 

gambaran kinerja seseorang  

Dari uraian di atas, tentang kinerja sebagai kekuatan dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa, serta segala aspek pendukungnya merupakan daya 

keberhasilan dalam upaya meningkatkan prestasi belajar di SMP Negeri 6 

Klaten. Dengan adanya siswa yang saat ini kurang antusias dalam belajar dan 

tampak bahwa prestasi belajar siswa kurang dari yang diharapkan. Melihat 

kondisi yang kurang dari harapan ini, juga dapat dilihat dari kinerja kurang 

mendukung proses pembelajaran ataukah dari kualitas siswanya sehingga 

kekurangsinkronan ini perlu adanya peningkatan adanya kedua belah pihak, baik 

kinerja maupun dari pihak siswanya.  
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B. Identifikasi Masalah 

      Penelitian ini, sesuai dengan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa 

masalah yang bermunculan. Oleh karena itu permasalahan dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Kurangnya kinerja yang berkualitas dalam dunia pendidikan. 

2. Kurangnya perhatian terhadap kinerja yang memiliki keunggulan secara 

akademik. 

3. Sangat diperlukan kinerja yang menjadi kebutuhan masyarakat pada 

umumnya dalam dunia pendidikan. Dalam memacu prestasi belajar siswa 

4. Prestasi belajar siswa kelas VII SMP Negeri 6 perlu didukung dengan kinerja 

guru yang baik dan bermutu. 

5. Ada hubungan kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII SMP 

Negeri 6 Klaten. 

C. Pembatasan Masalah 

        Banyaknya masalah yang bermunculan dalam latar belakang masalah 

seperti yang terdapat pada identifikasi masalah di atas, mengingat kemampuan 

peneliti sangat kurang, disamping itu, secara spesifik permasalahan yang diamati 

akan semakin dalam, maka permasalahan dibatasi pada, Pengaruh kinerja guru 

terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Klaten. 
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D. Rumuan Masalah 

        Agar lebih spesifik permasalahan yang akan dibahas, maka permasalahan 

dapat dirumuskan yaitu:  

1. Apakah ada pengaruh dari kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa kelas 

VIII SMP Negeri 6 Klaten tahun pelajaran 2014/2015? 

2. Seberapa besar pengaruh kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa kelas 

VIII SMP Negeri 6 Klaten tahun pelajaran 2014/2015? 

 

E. Tujuan Penelitian 

       Penelitan ini dilakukan memilki tujuan yang akan dicapai oleh karena itu  

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari kinerja guru terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Klaten tahun 

pelajaran 2014/2015. 

2. Mengetahui besarnya pengaruh kinerja guru terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Klaten tahun pelajaran 

2014/2015. 

 

F. Manfaat Penelitian 

        Setiap kegiatan yang bersifat positif akan memiliki manfaat yang positif 

pula. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Pengaruh kinerja terhadap 

Prestasi Belajar Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas VIII SMP Negeri 6 Klaten 

Tahun Pelajaran 2014/2015” akan memberikan manfaat baik manfaat praktis, 

maupun manfaat teoritis.  
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teori, prinsip, dan 

konsep terhadap perkembangan dunia pendidikan, sehinggga akan 

memberikan sumbangan terhadap pembaca untuk mengembangan dunia ilmu 

pengetahuan tentang kependidikan yang menuju pada masa depan yang lebh 

baik dan berdaya guna dan berhasil guna.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini secara sosial akan memberikan wawasan bagi setiap pembaca 

khususnya mahasiswa jurusan kependidikan untuk berbenah diri dalam 

meningkatkan kompetensinya sebagai tenaga pendidik yang nantinya akan 

menjadi tenaga yang profesional serta meningkatkan kualitas pendidikan 

pada umumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




